
Etkin ve Verimli
YOĞUN BAKIMLAR için



Hastanelerin yoğun bakım servislerinde 
zamana karşı büyük bir yarış var. Bu 
yüzden süreçlerin hızlı, kolay, hatasız ve 
esnek bir şekilde yürütülmesi kritik bir 
önem taşıyor. İnnova’nın geliştirdiği web 
tabanlı Yoğun Bakım Uzman Sistemi 
HICAMP ARC, hasta verilerini 
değerlendirmek için gelişmiş özellikler 
sunarken dokümantasyon yükünü de 
önemli ölçüde azaltıyor. Yoğun bakım 
cihazlarıyla entegre çalışan ve hasta 
verilerinin etkili bir şekilde takibini 
sağlayan HICAMP ARC, sağlık 
çalışanlarının en doğru bilgiye en kısa 
sürede ulaşmasına destek olmak için 

“Hayatı İzliyor.” 



Hastanelerin yoğun bakım 
servislerinde öncelikli hedef, 
hastalara en doğru tedaviyi en 
kısa sürede uygulayarak 
hastanın sağlığına 
kavuşmasını sağlamaktır. 
Bu hedefe ulaşırken 
dokümantasyon yükünü 
azaltacak, hasta verilerini etkili 
bir şekilde kullanmayı 
sağlayacak, sağlık 
çalışanlarına lokasyon 
bağımsız uzaktan erişim ve 
izleme imkanı sunacak bir 
çözüm gerekiyor.



tüm bu ihtiyaçlara güçlü bir yanıt sunuyor.

HICAMP ARC’ın
Faydaları

Yoğun bakımlarda 
dökümantasyon yükünü 
en aza indirger.

Yoğun bakımlarda 
bulunan medikal 
cihazlardaki verilerin 
elektronik ortamda kayıt 
altına alınmasını 
sağlayarak, hastaların 
izlenebilirliğini artırır.

Web tabanlı arayüz ve 
mobil uygulamalar ile 
hasta verilerinin 
erişilebilirliğini artırır.

İnnova tarafından geliştirilen 

Otomatik skorlama ve 
skala hesaplarıyla 
manuel işlemleri azaltır.

Tele ICU ile tek noktada 
birden fazla kliniğin 
yönetilebilmesini 
sağlayarak yoğun 
bakımlardaki uzman 
kaynak eksikliğinin 
etkisini azaltır.

Tedavi planlarının takibi 
sayesinde tedavilerin 
etkinliğinde artış sağlar, 
taburcu süreleri düşer.

Erken uyarı algoritmaları 
sayesinde mortalite 
oranında azalma sağlar.

Yapay zeka uygulaması 
ile sepsis tanısı için 
erken uyarı oluşturarak 
tedavi başarısını 
arttırmaya destek olur.

Farklı Algoritma ve 
pathwayler 
oluşturmanıza olanak 
veren karar destek 
modülü ile tedavi 
etkinliğini artırır. 

Yerli bir çözüm olan HICAMP 
ARC, şu an Türkiye’nin en büyük 
şehir hastanesi olan Bilkent 
Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir 
Hastanesi gibi yüzlerce yatak 
kapasitesine sahip yoğun bakım 
servislerinde çalışmaya devam 
ediyor.   



tüm bu ihtiyaçlara güçlü bir yanıt sunuyor.

Klinik Dashboard özelliği ile sistem 
üzerinde seçilen yoğun bakım 
kliniğinde tedavi gören tüm hastaların 
verileri toplu halde bir arada 
görülebiliyor.

Bir hastanın tüm verileri ve hastaya 
özel takip analizleri, Hasta Bilgi 
Ekranları üzerinden 
görüntülenebiliyor.

Hekimler, hastalar için tedavi ve 
bakım planları oluşturabiliyor ve bu 
planlara göre sağlık personellerine 
görev dağılımı yapabiliyor.

Seçilen tedavi planına göre izleme 
kuralları oluşturulabiliyor. Kural dışı bir 
veri oluştuğunda kullanıcılara SMS, 
e-posta, bilgi mesajı olarak bildirim 
gönderiliyor.

Mobil uygulama sayesinde hasta 
verileri anlık olarak her yerden 
izlenebiliyor. Sağlık çalışanları, 
hastanın anlık vital bilgilerini hastanın 
yanına gitmeden ekran başından 
takip edebiliyor.

Hastanın mevcut tedavisi 
kapsamında yapılan tetkik, tedavi, 
konsültasyon, ameliyat, order gibi 
işlemler süreç bazlı olarak zaman 
çizelgesi üzerinde izlenebiliyor. 

Kullanıcı dostu arayüzleri ile bir hekim 
hasta vizitlerini, hastanın geçmiş 
izlemlerini, hasta sonuçlarının 
karşılaştırılmasını, skala ve 
skorlamaları, bakım ve tedavi 
planlarını kolayca yönetebiliyor. 

Yoğun bakımların tüm yazılım 
ihtiçalarını tek bir uygulama ile 
karşılıyor ve gereken noktalarda diğer 
uygulmamalar ile entegre olarak 
çalışabiliyor.
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Neden?



Merkezi sunucu 
yazılımı olan 
HICAMP ARC 
Sunucu, medikal 
cihazlardan 
gelen verileri 
birleştirerek 
saklıyor. 

Kullanıma hazır 
dönüştürücü 
cihaz olan 
HICAMP ARC 
BOX, tüm yoğun 
bakım cihazları 
ile uyumlu 
çalışabiliyor. 
Medikal 
cihazlardan 
gelen verileri 
topluyor, 
dönüştürüyor ve 
merkezi 
uygulamaya 
gönderiyor. 

HICAMP ARC 
çözümünün DS 
(Digital 
Signage-Dijital 
Bilgilendirme) 
arayüzü, tüm 
Yoğun Bakım 
hastalarının 
cihazlardan 
gelen anlık 
verilerinin tek bir 
arayüz 
üzerinden 
izlenmesini ve 
tüm cihaz 
alarmlarının eş 
zamanlı 
takibini sağlıyor.   

HICAMP ARC 
mobil 
uygulaması, 
yoğun bakım 
süreçlerinin 
mobil ortamdan 
yönetilmesini 
sağlayarak 
hasta 
durumunun yer 
ve zamandan 
bağımsız 
izlenmesine ve 
gerekli 
müdahalelerin 
hızlı bir şekilde 
uygulanmasına 
imkân veriyor. 
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bakışta...
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Size özel, 
eksiksiz çözümler sunmak için 
İnnova var.  
Yapay zekâ (AI), Büyük Veri ve IOT 
altyapısıyla yeni nesil bir uzman 
klinik sistem deneyimi sunan 
HICAMP ARC, hastanelerin yoğun 
bakım servislerinde tedavi gören 
hastaların tüm elektronik sağlık 
kayıtlarının oluşturulması, medikal 

cihazlardaki verilerin izlenmesi ve 
kayıt altına alınması, bakım ve 
tedavi planlarının oluşturulması ve 
tüm yoğun bakım 
dokümantasyonun en kolay ve en 
hızlı şekilde hazırlanabilmesi için 
tasarlandı. 
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